KÄYTTÖOHJE
Candino Cal. 5030B
ESITTELY

•
•
•
•
•

Selkeä osoitin näyttö.
Jatkuvatoiminen sekuntiosoitin.
Iso päivyri.
Ajanotto sekunnin tarkkuudella max. 12 tuntia.
Vesitiiviys 10 Atm
AIKAAN ASETUS

Päiväys

TOIMINTO KAAVIO

Sekuntiosoitin
Minuuttiosoitin

Painin (A)

Tuntiosoitin

Nuppi

Sekuntilaskijaosoitin
Painin (B)

Minuuttilaskijaosoitin

Sekuntiosoitin
Tuntilaskijaosoitin

Nosta nuppi asentoon 3.

PÄIVÄYS

Nosta nuppi asentoon 2.

Kiertämällä nuppia asenna kello aikaan.

Pikasiirto

Nuppia kiertämällä valitse oikea
päivämäärä.

Sekuntiosoitin

AJANOTTO

Paina nuppi alas.

Paina nuppi asentoon 1.

Huom.

Huom.

Kello pysähtyy aikaan asetuksessa. Nosta nuppi
asentoon III, kun sekuntiosoitin on ”60” päällä.
Kierrä osoittimet noin 10 min. etuaikaan ja sitten
taaksepäin oikeaan aikaan.

Päivyrin pikasiirtoa ei saa käyttää klo 21 ja
01 välisenä aikana. Pikasiirron käyttäminen
silloin voi vioittaa päivyrikoneistoa.

Käynnistä ajanotto painimesta A.

Painin (A)

Pysäytä ajanotto painamalla paininta A
uudestaan.

TEHOLLINEN
AIKA

VÄLIAIKA

1/10 sek.laskijaosoitin toimii kellotaululla 30
sekuntia, jonka jälkeen se toimii kellon muistissa.
Kun ajanoton pysäyttää, niin lukema tulee kellotaululle näkyviin.

1. Käynnistä ajanotto painimesta A.

5. Nollaa ajanotto painimesta B.
Painin (B)

OSOITTIMIEN KOHDISTUS

2. Ota väliaika painamalla paininta B.

Jos osoittimet eivät ole kohdallaan, niin kuin niiden kuuluisi
olla. Niin osoittimet tulee kohdistaa uudestaan. Tämä on
tarpeellista esim. pariston vaihdon jälkeen. Osoittimet kohdistetaan seuraavalla tavalla.

3. Käynnistä ajanotto painimesta B.
4. Pysäytä ajanotto painamalla paininta A
uudestaan.

1. Nosta nuppi asentoon 3.
2. Paina painimet A ja B yhtaikaa pohjaan ja pidä niitä alhaalla yli 2 sekuntia. Sekuntilaskija osoitin kiertää kello
taulun ympäri ja kello on valmis osoittimien kohdistamiseen.

5. Nollaa ajanotto painimesta B.
Loppuaika kahdelle.
I tulee maaliin paina painin B ja II tulee maaliin, paina
A. Paina paininta B ja II:sen aika tulee näkyviin.

OSOITTIMIEN KOHDISTUS

AIKAAN ASETUS

3. Paina A ja B painin pohjaan kunnes sek. os. kiertää kellotaulun ymp.
4. A-paininta käyttämällä kohdista sekuntilaskijaosoitin.
5. Paina paininta B.
6. A-paininta käyttämällä kohdista tuntilaskijaosoitin
7. Paina paininta B.
8. A-paininta käyttämällä kohdista minuuttilaskijaosoitin..
9. Paina nuppi asentoon 1.

Aikaan asetuksessa huomioitavaa, esim. pariston vaihdon jälkeen.
1. Nosta nuppi asentoon 3.
2. Kierrä nupista niin paljon, että osoittimet siirtyvät klo
12:sta yli. Näin saat tietää näyttääkö kello aamu-, vai
iltapäivää.
3. Aseta kello aikaan.
4. Paina nuppi asentoon 2.
5. Aseta päivyri aikaan. (Huom. ei klo 21 ja 01 välisenä
aikana.)
6. Paina nuppi asentoon 1.

Nyt ajanoton osoittimet on kohdistettu ja kello on valmis ajanottoa
varten.

VESITIIVIYS

10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.
Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia
saa painella.
Huom.!
Vesitiiviys ei tarkoita saunakestävyyttä. Kelloa ei ole tarkoitettu kestämään
sellaisia lämpötilavaihteluja johon se joutuu saunaolosuhteissa. Kellon käyttäminen saunassa saattaa vioittaa kelloa.

3. Käynnistä ajanotto painimesta A.
4. Pysäytä ajanotto painamalla paininta A
uudestaan.

Huom.

Painin (B)

1. Käynnistä ajanotto painimesta A.
2. Pysäytä ajanotto painamalla paininta A
uudestaan.

1/10 sek.laskija osoitin

Nollaa ajanotto painimesta B.
1/10 sek.laskija osoitin

Painin (A)

TAKUU

Takuun ensiedellytys on asianmukaisesti täytetty takuutodistus.
Candino kelloilla on kahden vuoden takuu.
Takuu koskee tehdasvalmisteisia virheitä, ei itse aiheutettuja vikoja tai luonnollisesta kulumisesta syntyneitä virheitä.
Takuu ei kata kellon lasia, eikä ranneketta.

